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FachPack 2018: Attraktivt ramprogram  
  

 Utsökt: Specialvisning Premiumförpackning i Hall 8 

 Värt att veta: Forum TechBox och PackBox 

 Europeiskt: Förbundens paviljong  
 

FachPack, Europas specialmässa för förpackningar, processer och 

teknik, är mer än bara en mässa. Faktiskt mycket mer, det upptäcker 

man vid en blick i programhäftet. Förutom utställarnas 1.500 montrar 

får de väntade 40.000 besökarna vara med om ett attraktivt rampro-

gram med en mängd fackföredrag och specialvisningar om aktuella 

trender i branschen såsom digitalisering, varaktighet och design. En 

nyhet är Hall 8, där premiumförpackningar, förpackningstryck och 

packförädling står i fokus. Enligt mottot “Gör två av en“ har det så 

uppskattade Forum PackBox (Hall 7) fått tillväxt med ett nytt tema: 

TechBox i Hall 3. Därmed fördubblas nästan antalet specialföredrag. 

En annan nyhet är de europeiska fackförbundens speciella paviljong i 

Hall 6, som inbjuder till utbyte av nätverk.  

  

Hur kan utformningen av ett lyckat uppträdande bidra till ett märkes fram-

gång? Vad är de aktuella tendenserna inom märkeskommunikation? Vilka 

nya material och teknologier finns det? Sådana frågor handlar det om i den 

nyinredda Hall 8 med specialvisning helt ägnad premiumförpackningar, in-

novativa material, förpackningstryck och förädling.  

 

Temat Design har präglat Hall 8, som nu tar emot besökarna i moderiktig, 

utsökt svart-vit utformning: svarta väggar och mattor i kontrast till vita stånd 

och montrar. Omkring 70 företag visar här fram sina produkter och konst-

ruktioner. I hallens centrum finns en specialvisning som värdstaten Bayern 

står för: ett trettiotal innovativa utställningsobjekt, bl.a. kosmetikdosor av 

finskt granvirke, olivolja i kristallint sockerhölje eller en färgpåse utformad 

som ryggsäck med inbyggd färgrulle.  
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Nyhet ur lådan: Forum TechBox 

Intelligenta förpackningsmedel, datasäkerhet längs inpackningslinjen eller 

digital offensiv – bara några exempel på ämnen ur programmet i mässans 

nya forum TechBox, som alla tre dagarna äger rum i Hall 3. Här kommer 

välkända fackmän i branschen att visa fram vetande och erfarenheter i spe-

ciella föredrag om inpacknings- och märkningsteknik samt intra- und för-

packningslogistik och inbjuda till professionellt meningsutbyte. “I anslutning 

den nya planeringen av hallarna erbjuder vi två forum i ämnena 

Förpackningar och processer och Teknik och processer“, förklarar  

Cornelia Fehlner, som ansvarar för FachPack-evenemangen vid Nürnberg-

mässan. Dessutom finns fortfarande Forum PackBox – i år i Hall 7 – där 

det handlar om föredrag i ämnena packningsmaterial, förpackningstryck, 

förädling och design.  

 

Europas förpackningsförbund i Hall 6 

En nyhet på FachPack är industriförbundens paviljong i Hall 6. Där har ett 

tiotal intressegrupper och förbund från olika länder (t.ex. Polen, Tjeckien, 

Ungern, Lettland, Nederländerna, Österrike) gått samman i en öppen och 

anslående speciell presentation, där de inbjuder till informaton, meningsut-

byte och nätverk.  

 

Även Deutsche Verpackungsinstitut (dvi), det tyska förpackningsinstitutet i 

Berlin, deltar med en monter i Hall 6 (6-459). Där kan man se de produkter 

som belönats med institutets speciella pris. Detta tyska förpackningspris ut-

delas till speciellt uppmärksammade och innovativa förpackningslösningar i 

tio olika kategorier inom den värdekedja som förpackning bildar. Det gäller 

som det mest ansedda europeiska priset rörande förpackning och delas ut 

på FachPack-mässans första dag..  

 

Ramprogram: Kunskapsspridning populärt och gratis 

Många andra specialvisningar och sammankomster erbjuder vidarebildning 

och kunskapsfördjupning rörande olika förpackningsaspekter. Och bäst av 

allt: Alla programpunkter kan upplevas utan förhandsanmälning och är gra-

tis.  

 

Andra attraktioner i ramprogrammet för FachPack: 

 Forum Wellpapp (26.9.2018, NCC Ost, Saal St. Petersburg) 

 Marknadsplatsen “Varaktighet och plast – ingen motsägelse“ (Hall 7) 

 Temaparken “Förpackning i medicinteknik och farmaci“ (Hall 3A) 
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 Äventyret solidpapp (Hall 9) 

 Paviljongen “Etiketter med mera“ (Hall 9) 

 Unga nyskapande företagare i gemenskap (Hall 3A)  

 Robotstyrd förpackningslinje (Hall 3) 

 Packaging Business Lounge och Xing Lounge Packaging (Service 8/9, 

Nivå 1) 
 

Detaijerad information på address www.fachpack.de/programme 
 

Om FachPack 

FachPack är en europeisk branschmässa för förpackningar, processer och 

teknik. Under tre dagars tid, 25-27 september 2018, presenteras ett 

omfattande utbud inom förpackningar för industri- och konsumtionsvaror. 

Med sin nya slogan ”Imorgon är vad vi gör idag” uppvisar FachPack ett 

fräschare, starkare och mer profilerat utseende. Mässan är 

lösningsorienterad och konkret, och lika tillförlitlig och pragmatisk som 

alltid. Med sin unika portfölj från sektorerna förpackningsmaterial och -

resurser, förpackningsmaskiner, etiketterings- och märkningsteknik, 

maskiner och produkter i kringutrustningssegmentet, förpackningstryck och 

-förädling, intra- och förpackningslogistik samt tjänster för 

förpackningsindustrin, är FachPack den europeiska förpacknings-

marknadens mötesplats, som attraherar besökare från alla 

förpackningsintensiva branscher: livsmedel/dryck, läkemedel/medicinsk 

teknik, kosmetik, kemi, fordon samt andra konsumtions- och industrivaror. 

www.fachpack.de/en 

 

Kontaktperson för press och media 

Katja Feess, Jasmin McNally 

T 49 9 11. 86 06-85 21 

F 49 9 11. 86 06-12 85 21 

jasmin.mcnally@nuernbergmesse.de 

 

Alla presstexter, branschnyheter och annan info, foton och videor finns i 

nyhetsrummet på: www.fachpack.de/en/news 

 

Ytterligare tjänster för journalister och mediarepresentanter på:  

www.fachpack.de/press 

 


